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Abstract 

This essay is about women's role during the second world war, which occurred 1939-1945.              

Throughout the beginning of the war Sweden was one of the few countries that remained               

neutral. Women in Sweden had an important part in the war effort, and a large number of                 

married and unmarried women recruited into different jobs, left by men. Throughout the war              

women were expected to mobilize themselves on the homefront. The purpose of this essay is               

to understand women's role in a popular swedish women's magazine, Husmodern .           

Advertisement and other kind of propaganda was provided during the war, one of the reason               

was to target women on the home front. But it was also a way to reach women and place                   

responsibilities on them. My aim is to understand how the swedish magazine Husmodern             

portrayed women's role and responsibilities during the war. The conclusion of my study is              

that women had an important role in Sweden, during the war. Women were expected to do                

everything but in other terms. Already when the war was coming to an end, women who                

recruited into different jobs and the women who worked diligently on the homefront, were              

expected to take the role and responsibilities of a housewife.  
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1. Inledning och bakgrund 

Andra världskriget var ett krig som pågick från år 1939 till 1945 och var en av de blodigaste                  

konflikter i människans historia. Många människor miste sina liv under kriget och mångas liv              

förändrades för alltid. Sverige var ett av de få länder som var neutrala under kriget. Sveriges                1 2

ställning under kriget var att hålla sig utanför kriget och ha en stabil relation med Tyskland,                

de allierade länderna och grannländerna. Världen under kriget var i förändring, männens            3

huvuduppgift var inte längre att försörja familjen, utan försvara sitt land. Även i Sverige              

började samhället att förändras, männen i Sverige skulle också skolas för försvara sitt land              

från krigshot. Kvinnoidealet under beredskapstiden var husmoderrollen. Kriget påverkade         4 5

och förändrade mycket i hela Europa, i många av de länder som drabbades av kriget               

förändrades också kvinnornas roll, när männen skulle utföra deras plikt för att försvara             

landet, hamnade kvinnorna i en situation då de började att se männens roll som sin egen.                

Kvinnorna började att ta över arbeten och förväntades att mobilisera sig på hemmfronten.   6

 

Enligt historikerna Jens Rydström och David Tjeder var 1900-talet och tiden mellan första             

världskriget och mellankrigstiden förändringarnas tid. I Sverige under 1900-talet skedde          7

många samhällsförändringar, både ekonomiska och politiska. År 1921 infördes allmän          

rösträtt för kvinnor, detta var en början på kvinnans förändrade ställning i samhället. Kvinnor              

blev självständigare, industrialiseringen gjorde att fler och fler kvinnor började att utbilda sig             

och arbeta. Kvinnorna arbetade för det mesta inom vård eller omsorg. Även om kvinnorna              8

hade börjat arbeta och fick sina politiska rättigheter var hemmafruidealet normen, när en             

kvinna gifte sig, det förväntades av henne att ta rollen som hemmafru, som sköter hemmet,               

och tar hand barnen.   9

1  Nationalencyklopedin,  andra världskriget.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andra-världskriget 
(hämtad 2016-10-22) 
2  Nationalencyklopedin,  andra världskriget.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/andra-världskriget 
(hämtad 2016-10-22) 
3  Dahlberg Hans, I Sverige under 2:a världskriget,  1986,s. 10-11. 
4  Dahlberg 1986, s. 12. 
5  Berger Margareta, Fruar och damer kvinnorollen i veckopressen , 1972, s. 128. 
6  Blom Ida och Sogner Solli, Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid , 2006, s. 364. 
7  Rydström Jens & Tjeder David, Kvinnor, män och alla andra: En svensk genushistoria.  2009, s. 134. 
8  Ohlander Ann Sofie & Strömberg Ulla Britt , Tusen svenska kvinnoår , 2002, s. 151. 
9  Ohlander & Strömberg 2002, s. 151-152. 
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Mellankrigstiden var en period som idealiserade hemmafruidealet och begränsade kvinnorna          

att ta arbeten. Lågkonjunkturen hade försvårat yrkeskvinnornas liv men särskilt gifta           

yrkeskvinnornas. Det blev svårare för gifta kvinnor att få arbete, det ansåg att en gift kvinna                

inte kunde hantera både karriären och hushållsarbetet samtidigt. Kvinnorna förväntades att           

stanna hemma som goda husmödrar för att de inte skulle konkurrera med männen på              

arbetsmarknaden, för det var ont om arbeten. Mellankrigstiden var också en period då Adolf              10

Hitler hade tagit makten i Tyskland. Den stora depressionen och första världskriget hade             

förvärrat Tysklands ekonomiska situation, vilket gjorde att tyska folket tappat förtroendet för            

landets regering. Detta blev som en fördel för nazisterna, redan år 1934 hade Adolf Hitler               

förklarats som statschef, och detta var en början på den kommande tragedin som skulle              

komma i form av ett stort krig. 1 September 1939 var det krig i Europa, när Tyskland anföll                  

Polen.   11

 

Mycket hade också hänt i Sverige även om landet var utanför kriget. T.ex när Finland               

hamnade i kriget gick svenska finlandsfrivilliga soldater med i kriget på Finlands sida.             

Värnpliktsfrågan och beredskapen var en aktuell fråga under hela krigsåren i Sverige, för att              

detta var en tid var fylld av oro, männen skulle mobiliseras ifall Sverige skulle hamna i                

kriget, förväntningar på de unga männen var höga. Men vad förväntades egentligen av             12

kvinnorna under beredskapstiden, vilken roll hade kvinnorna under kriget i Sverige? Detta är             

något som jag vill utifrån undersökningen finna svar på. Det finns en del studier som               

behandlar kvinnorollen under beredskapstiden, men behandlar inte hur kvinnorollen under          

krigsåren framställdes i pressen. Däremot finns det studier om kvinnorollen i populärpressen            

och hur första världskriget skildras i veckopressen. Därför är det intressant för mig att göra en                

djupare analys om kvinnorollen i populärpressen under beredskapsåren och vad som           

förväntades av kvinnorna under kriget.  

 

Kvinnans underordnade position i historien har intresserat många forskare, men denna           

underordning finns även i dagens samhälle där många försöker hitta svar på varför denna              

10  Ohlander & Strömberg 2002, s. 150. 
11  Nationalencyklopedin,  Adolf Hitler. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/adolf-hitler (hämtad 
2016-11-02) 
12  Hirdman, Lundberg och Björkman, Sveriges Historia 1920-1966 , 2012, s. 308. 
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ojämlikheten mellan män och kvinnor uppstår och hur. Jag finner mitt studieobjekt som             

vetenskapligt relevant på grund att den historiska aspekten i mitt ämne finns även i dagens               

samhälle. Jag har valt att titta på framställningen av kvinnorollen i tidskriften Husmodern,             

utifrån begreppen genussystem och genuskontrakt. Valet av populärpressen motiveras utifrån          

att det har ett enormt inflytande i våra liv och har haft det även i det förflutna. Pressen                  

påverkar människors uppfattningar både direkt och indirekt.   13

 

2. Teori 

2.1 Genussystem 

I följande avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkterna som uppsatsens            

analys kommer att baseras på. Jag har valt att använda mig av två begrepp, genuskontrakt och                

genussystem som introducerades av Yvonne Hirdman för att få en helhetsbild av            

förväntningar på båda könen. 

 

Begreppet genussystem introducerades av kvinnohistorikern Yvonne Hirdman år 1988.         14

Hirdman har under flera år som kvinnohistoriker forskat om kvinnors underordning i            

samhället och hur maktförhållandet mellan man och kvinna skapas. Hirdmans analyser är            

omfattande men också viktiga för att förstå strukturerna i samhället som skapar hierarkier             

mellan könen. I boken Genus- om det stabilas föränderliga former har Hirdman bedrivit             

forskningen om genus i svenskt historiskt kontext och introducerat begreppet genuskontrakt. I            

boken diskuterar hon också begreppet genussystem och sammankopplar det begreppet          

genuskontrakt.  

 

Hirdman menar att maktstrukturen gör att män och kvinnor tilldelas olika roller och de skapas               

utifrån samhällets förväntningar och föreställningar. Människorna i samhället både medvetet          

13  Holgersson Ulrika, Populärkulturen och klassamhället: arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 
1900-talet , 2005, s. 138. 
14  Nationalencyklopedin,  genussystem.  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genussystem (hämtad 
2016-12-05)  
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och omedvetet formar och håller isär män och kvinnor. Genussystemet är något som             15

förklarar hur skillnaderna mellan man och kvinna fungerar. Genussystemet är uppbyggd på            

två principer, den ena är hierarkin och den andra är dikotomin. Med det första menas att                

mannen anses vara överordnad och normen. Mannen som är den sanna och allmängiltiga             16

människan och kvinnan anses vara avvikande och den outvecklade människan. Dikotomin           

handlar om isärhållandet, där kvinnan och mannen hålls isär dels för att mannen ska vara               

normbäraren och för att manligt och kvinnlig inte ska blandas ihop. Isärhållningen är något              

som sker överallt, framförallt i arbetsmarknaden. Enligt Hirdman föds varje människa i ett             17

genussystem, där varje människa är med och skapar isärhållningen mellan man och kvinna.             

Att män och kvinnor tilldelas olika roller i samhället och hålls isär från varandra är ett sätt att                  

legitimera mannen som normbäraren. Rollerna tilldelas i en tidig ålder, och stereotyperna om             

hur en kvinna och en man bör vara är svåra att bryta.   18

 

2.2 Genuskontrakt 

Begreppet genuskontrakt har också introducerats av Yvonne Hirdman. Begreppet går ut på att             

både kvinnor och män har olika roller i samhället som skapas utifrån sociala och kulturella               

konstruktioner. Begreppet genuskontrakt utvecklades ur genussystemet. Kvinnan och        19

mannen tilldelas olika roller. Kvinnans roll som anses vara i hemmet och ta hand om barnen,                

och är underordnad mannen. Mannens roll anses vara överordnad och normen, att han är              

familjeförsörjaren och ojämförbar med kvinnor. Det Hirdman menar med begreppet är           20

kontraktet mellan könen, könens förväntningar på varandra. Det handlar dels om hur en man              

och en kvinna ska vara mot varandra i olika situationer samt ett ansvar för varandra. Hirdman                

menar också att genuskontraktet är något som utifrån en process skapar segregeringar och             

hierarkier mellan könen. Förväntningar som könen har på varandra skapas både medvetet            21

och omedvetet. Det är tankarna, idéerna, föreställningarna som skapar skillnaderna mellan           

könen och förväntningar på de. Syftet med ett begrepp som genuskontrakt är att få en insyn                

15  Hirdman Yvonne, Genus- om det stabilas föränderliga former,  2004, s. 65. 
16  Hirdman 2004, s. 59. 
17  Hirdman 2004, s. 65-66. 
18  Hirdman 2004, s. 59. 
19  Hirdman 2004, s. 84. 
20  Hirdman 2004, s. 80. 
21  Hirdman 2004, s. 86-88. 
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på hur olikheterna mellan man och kvinna skapas och varför. Begreppet kan också enligt              22

Hirdman hjälpa oss att förstå och beskriva relationerna mellan män och kvinnor.  23

 

Sammanfattningsvis menar Hirdman att kvinnors underordning beror på att män idealiseras           

och anses som normen. En man och en kvinna föds inte de skapas enligt Hirdman.               24

Genussystemet och genuskontraktet är ett sätt att förstå hur ojämlikheten mellan man och             

kvinna uppstår. Utifrån båda begreppen vill Hirdman uppnå ett jämställt samhälle.   25

 

3. Syfte 

Syftet med undersökningen är att granska framställningen av kvinnorollen i tidskriften           

Husmodern under beredskapstiden (1939-1945). Jag vill även titta närmare på          

omförhandlingarna i genuskontraktet under denna period.  

 3.1 Frågeställningar 

● Vad förväntades av de svenska yrkeskvinnorna och husmödrarna under beredskapstiden          

enligt Husmodern ?  

● Hur skiljdes männens roll från kvinnornas under krigsåren enligt tidskriften?  

 

4. Källmaterial 

4.1 Veckopressen i Sverige 

Veckopressen i Sverige har genomgått många förändringar de senaste århundrade. Och fick            

sitt allra främsta genombrott i början av 1900-talet. Veckotidningar kom ut en gång i veckan.              

Med hjälp av olika annonsörer och distributionssystem fann veckopressen sina läsare.            26

Veckopressen ansågs erbjuda läsarna det de hade behov av och med hjälp av frågespalter              

22  Hirdman 2004, s. 88. 
23  Hirdman 2004, s. 89. 
24  Hirdman Yvonne, Genussystemet-reflektion kring kvinnors sociala underordning,  2004, s. 52. 
25  Hirdman 2004, s. 58-59. 

26  Ahrens Anita, Veckopressen i Sverige analyser och perspektiv,  1979, s. 6. 
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kunde läsarna komma till tals. I början kunde endast medelklassen köpa veckotidningar,            27

vilket senare ändrades. Under mellankrigstiden ökade försäljningen av veckotidningarna         

drastiskt, vilket ledde till att fler veckotidningar lanserades under den tiden. Veckopressen            

hade olika huvudtyper, damtidningar var en av de.   28

 

Veckopressen hade en stor läsekrets på kvinnor, en stor del av den tidigare forskningen om               

veckotidningar har haft sin fokus på kvinnors läsning. Veckopressen hade olika teman och             

genrer, ett av de var romaner och noveller. Det fiktiva genren var vanligt i nästan alla                

veckotidningar och enligt litteraturvetaren Lisbeth Larsson var de fiktiva berättelserna något           

som läsarna verkligen tyckte om. Det fiktiva berättelserna har oftast varit det centrala för de               29

som har använt veckopressen som källmaterial. Damtidningar riktades främst till kvinnor som            

målgrupp. Veckopressen har varit framträdande i litteraturvetenskapen och i         

medieforskningen, men under de senaste åren har den även fått ett viktig roll i              

historievetenskapen. Gullan Sköld, Margareta Berger och Ulrika Holgersson är några av dem            

som har tittat närmare på veckopressen som historiskt källa och använt det för att undersöka               

kvinnorollen.  

 

4.2 Husmodern 

Jag har använt mig av tidskriften Husmodern som källmaterial till min undersökning.            

Husmodern gavs ut för första gången år 1917. Syftet bakom tidskriften var att underlätta              

kvinnornas liv i Sverige genom tips och råd och informera om de aktuella krigshändelserna              

som pågick under år 1917. Tidskriften gavs ut ända till år 1988. Husmodern var en känd                30

veckotidning och den främsta målgruppen för tidskriften var husmödrar , och en läsekrets            31

som bestod av både gifta och ogifta kvinnor i alla åldrar. Tidskriften riktades också mot de                

borgerliga kvinnorna i storstadsområdet. Det valda materialet är relevant till min          32

27  Ahrens 1979,  s. 6. 
28  Ahrens 1979, s. 7. 
29  Larsson Lisbeth, En annan historia. Om kvinnors läsning i veckopressen,  1989, s. 36-37. 
30  Nationalencyklopedin, Husmodern . http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/husmodern (hämtad 
2016-10-03) 
31  Husmoder- en kvinna som tar hand om hushållet, maken och barnen. Som har det huvudsakliga ansvaret i 
hemmet.  
32  Berger, 1972, s. 12-13. 
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undersökning, dels för att tidskriften publicerades för att hjälpa de svenska kvinnorna under             

första världskriget och att det var en väldigt populär veckotidning som hade kvinnliga             

redaktörer samt en läsekrets av kvinnor i spridd ålder. Tidskriftens upplaga från år 1945 var               

upp till 206 000 ex, varav 600 000 regelbundna läsare varje månad. Valet av källmaterialet               33

Husmodern motiveras också utifrån att det var en tidskrift som hade stor påverkan på de               

svenska kvinnors liv enligt journalisten Margareta Berger. Och hon menar vidare att det             

fungerade också som en rådgivare till sina läsare, där läsarna kunde komma till tals.  34

 

I boken Fruar och damer kvinnorollen i veckopressen, tar Berger upp redaktionens roll inom              

veckopressen, hon menar att under 1900-talet började arbetet som kvinnliga redaktörer och            

journalister ökas. Husmodern var en av de populära tidskrifterna som hade många kvinnliga             

journalister. Ebba Theorin Kolare var Husmoderns chefredaktör från år 1923 till 1951, hon             35

var en ambitiös kvinna som var mycket intresserad av kvinnofrågor. Hennes utgångspunkt            36

för tidskriften Husmodern var att underlätta kvinnornas liv, men särskilt husmödrarnas           

genom tips och råd. Det intressanta med mitt källmaterial är att även om det riktades främst                37

till husmödrarna hade även yrkeskvinnorna både gifta och ogifta en särskilt betydelse för             

innehållet i tidskriften. Därför valdes Husmodern som källmaterial till undersökningen, för att            

kunna analysera framställningen av kvinnorollen under beredskapstiden.  

 

4.3 Källkritik  

Mitt källmaterialet som tidigare nämnt är en veckotidning, ett tryckt material. Husmodern            

som källa ger en samtida bild av hur samhället såg ut vid den tiden tidskriften publicerades.                

Husmodern ger även en glimt av de olika värderingar som rådde under de olika tidsperioder               

tidskriften varade. Samt hur tidskriftens förespråkare ville att kvinnorollen skulle efterlevas.           

Ett vidsträckt problem med mitt källmaterial var, vem eller vilka som låg bakom all innehåll               

som publicerats i Husmodern .  

33  Berger 1974,s. 115. 
34  Berger 1974, s. 24. 
35  Berger 1974, s. 23. 
36  Berger 1974, s. 30. 
37  Ibid, s. 30. 
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5. Metod och Urval 

Analysen i undersökningen bygger på en textanalys utifrån boken Handbok i kvalitativa            

metoder . Textanalys innebär tolkning av texter. Kristina Boréus, är en av författarna i boken              

som menar att texter förekommer i alla sammanhang och påverkar samhället både medvetet             

och omedvetet. Text bidrar med olika typer av information och formar människors            38

föreställningar om allt. Boréus menar också att texter påverkar inte bara människors            

föreställning, utan relationer mellan människor. Texter har ett budskap och tillhör olika            39

genrer. Genrer är viktiga för att kunna förstå textens funktion. Utifrån den valda             40

textanalysen har jag ställt följande frågor när jag analyserade mitt källmaterial.  

● Vad förmedlas i texten?  

● Vad är textens fokus och syfte?  

● Hur framställs kvinnan i texten?  

● Hur framställs mannen? 

● Vilka får komma till tals? 

● Finns det referens på vem författaren är?  

Perioden som jag har valt att undersöka är september 1939 till maj 1945. Utifrån det valda                

tidsperioden har jag valt att tolka och analysera olika artiklar i tidskriften Husmodern.             

Undersökningen kommer att bygga på artiklar, krönikor och reportage för att besvara            

undersökningens syfte. Eftersom veckopressen består av mångfasetterade texter och genre är           

det viktigt att göra en bra urval av artiklarna för att kunna svara på frågeställningarna. Jag har                 

gått igenom alla 69 nummer sida för sida och sedan valt ut de artiklar som hade någon                 

koppling till kriget. Detta var något som gjordes med hjälp av olika nyckelord, husmödrar,              

yrkeskvinnor, kvinnor, orostiden, förväntningar, beredskap, mobilisering, krig . Jag har också          

skummat igenom olika teman och genrer i mitt källmaterial utifrån de artiklarna. Som tidigare              

nämnt har jag valt perioden september 1939 till maj 1945, vilket resulterar 69 månader.              

Eftersom Husmodern kom ut en gång i veckan skulle 69 månadersperiod ge ett resultat på               

276 nummer, vilket är omfattande. Tanken var egentligen att undersöka två nummer per             

38  Boréus Kristina, Texter i vardag och samhälle. I Göran Arnhe & Peter Svensson (red), Handbok i kvalitativa 
metoder , 2015, s. 157. 
39  Boréus 2015, s. 156. 
40  Boréus 2015, s. 158. 
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månad men pga tidsbristen valde jag endast ett nummer per månad, det första numret som               

kom ut varje månad, första veckan i månaden. Sammanlagt bygger min undersökning på 69              

nummer. Eftersom kriget började 1 september 1939 och Husmoderns första nummer från            

september kom ut samma dag, nämndes inte kriget i detta nummer. Därför valde jag att               

komplettera detta med numret som kom ut 10 september 1939.  

 

Valet av artiklar och de olika texterna har gjorts efter relevans. Främst fokuserar jag på               

nyhetsmaterialet och opinionsmaterialet i tidskriften, artiklar som behandlar kvinnorollen och          

kriget. När jag hade gått igenom källmaterialet märkte jag att innehållet i de olika artiklarna,               

upprepdes ganska frekvent. Vissa nummer i tidskriften innehöll mindre och ibland ingenting,            

därför har jag valt endast de artiklar som var representativa för att kunna svara på               

undersökningens syfte. Undersökningen bygger på 80 artiklar, där sammanlagt 44 artiklar har            

valts ut som representativa för de olika teman. Och för att säkerställa representativiteten av              

mitt urval av artiklarna, har jag gått igenom de flera gånger, och sedan gjort en djupgående                

analys av det. Anledningen bakom mitt valda urval är att kunna svara på syftet och respektive                

frågeställning. Varje tema är baserad på ett antal artiklar, där jag har valt endast de artiklarna                

som var representativa för respektive tema. Teman som jag har hittat är, beredskap &              

samhörighet, kvinnan på hemmafronten, stöd & uppoffringar, förändringar & erfarenheter,          

äktenskap & barnuppfostran  och fred.  

 

Syftet med den insamlade materialet är att kunna göra en textanalys av det. Därför finner jag                

den kvalitativa metoden relevant till min undersökning. Husmodern var en veckotidning och            

den tidsperioden, beredskapstiden som är undersökningens utgångspunkt bestod av sex år,           

och varje års volym var omfattande eftersom tidskriften gavs ut en gång i veckan, där vissa                

teman och genrer upprepas i nästan alla nummer. Reklam, mode, recept, följetonger, noveller,             

platsannonser, recensioner, intervjuartiklar med kända personligheter och kungliga artiklar         

som var en återkommande tema i alla de publikationerna i Husmodern har valts bort.              

Frågespalter, insändare är också något som jag valde bort pga. tidsbristen. Även de             

tidstypiska bilderna och bildtexter som fanns med i tidskriften har jag valt att utelämna för att                

begränsa arbetet. Jag har inte heller fokuserat på vem skribenterna var och deras personliga              
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åsikter, utan fokuset har endast varit på vad som förmedlades i texterna. Utifrån det valda               

metoden, kvalitativa är det viktigt att tolka texterna och artiklarna väldigt noga. Det finns              

också en risk att det egna tolkningsförmåga kan påverka granskningen av tidskriften negativt             

eller positivt. Därför är objektivitet är en viktig aspekt i en undersökning,  

 

6. Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning om Sverige under andra världskriget, men inte mycket              

forskning om vilken roll kvinnorna hade under kriget och hur kvinnorollen under den tiden              

framställdes i veckopressen. Tidigare forskning som jag har hittat behandlar ämnen som            

kvinnorollen, kvinnlighet i veckopressen och veckopressens historia i Sverige men det finns            

ingen konkret forskning om kvinnorollen under beredskapstiden och förväntningar på          

kvinnorna under den tiden. Följande kommer jag att ta upp tidigare forskningen som har en               

närliggande forskning som min undersökning bygger på.  

 

Som den tidigare nämnda boken Fruar och Damer-kvinnorollen i veckopress var skriven av             

journalisten Margareta Berger, boken utkom år 1974. Bokens utgångspunkt ligger på           

veckotidningarna, Idun och Husmodern . Bergers bok handlar om kvinnorollen i veckopressen           

under år, 1930, 1945, 1961 och 1971. Fokuset ligger också på redaktionens roll inom              

veckopressen, hur redaktionen såg ut i de åren hon har valt att undersöka Idun och               

Husmodern . Bergers analys i boken är övergripande, hon ger en unik insyn på hur              

veckopressen såg ut i Sverige under 1900-talet. I boken diskuterar författaren kvinnor som             

den framträdande läsekretsen som tillhörde veckopressen, kvinnornas roll inom både          

redaktionen och i tidskrifterna som hon undersöker förändrades från 1930-1971. 1930-talet           

var idealet, hemmafruar och detta var en återkommande tema enligt Berger i båda             

tidskrifterna. Kvinnorna förväntades att stanna hemma som hemmens vårdarinnor, detta          41

idealet förändrades dock under 1960-talet, kvinnor började att bli mer självständiga och enligt             

Bergers analys av Husmodern år 1945 skulle kvinnorna fokusera på att gå tillbaka till sina               

41  Berger 1974, s. 72. 
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roll som husmödrar då kriget i Europa var över. Detta är något som kan vara intressant att                 42

undersöka och försöka finna likheter mellan mina slutsatser och Bergers från år 1945.  

 

Till skillnad från min undersökning ligger hennes fokus på redaktionen i veckopressen och             

hur kvinnorollen såg ut både i veckotidningarna som hon undersöker och kvinnornas roll             

inom redaktionen. Berger har valt endast år 1945 från krisperioden för att analysera             

Husmodern , detta är också något som skiljer sig från min undersökningsperiod. Hennes            

analys av Husmodern under 1940-talet är fokuset bara ett år, året då kriget tog slut. Boken ger                 

en helhetsbild på hur Husmodern fram till 70-talet hade förändrats. Det Berger inte har              

fokuserat i boken är hela beredskapstiden, och vilka förväntningar som låg på kvinnorna då              

under den tiden.  

 

Lina Sturfelt är författaren till boken, Eldens återsken: första världskriget i svensk            

föreställningsvärld som utgavs år 2008. Sturfelts har en närliggande studie som min            

undersökning bygger på. Bokens syfte är att granska hur veckopressen i Sverige framställde             

krigsberättelserna från första världskriget, samt hur det stora kriget som idag uppfattas som             

tragiskt, onödig krig formade svenska pressens och samhällets tolkningar om krig. Sturfelt            43

har använts sig av fyra veckotidningar, Idun, Allers, Hvar 8 Dag och Vecko-Journalen . Hon              

har valt ut just de veckotidningar som källmaterial för att dessa tidningar var dominerande              

under världskriget. Veckotidningar som hon har använt sig av skiljer sig i stil och målgrupp               44

men en sak hade de gemensamt, vilket var att de var nyhetstidningar där krigets alla               

händelser tog mycket plats i tidningarnas innehåll. Perioden som hon undersöker är krigsåren             

1914-1919. Forskning om första världskriget är överväldigande, där forskare har försökt att            

undersöka kriget utifrån olika perspektiv och metoder. Sturfelts undersökning är en av de             

undersökningar som är annorlunda och försöker att se kriget utifrån olika glasögon och             

metoder. Bokens övergripande syfte är att studera första världskrigets betydelse i           

veckopressen, med den kulturanalytiska perspektivet som utgångspunkt.  

42  Berger 1974, s. 156-157 
43  Sturfelt 2008, s. 12. 
44  Sturfelt 2008, s. 41. 

13 



 

 

Författarens analys är relevant för att kunna förstå krig som fenomen, och vilken roll kriget               

hade i svensk veckopress och varför. Det är en undersökning som både förklarar och              

argumenterar framställning av krig i pressen, och hur pressen påverkade samhällets kulturella            

uppfattningar om krig. Något som kan hjälpa mig utifrån hennes bok är just förståelsen av               45

hur krig medför förändringar i samhället och att pressen är en av de som påverkar               

förändringarna. Och detta är något som kan hjälpa mig med min analys av kvinnorollen i               

Husmodern.  

 

Lisbeth Larsson är författaren som skrev år 1989 boken En annan historia- om kvinnors              

läsning och svensk veckopress. Utgångspunkten i boken är kvinnor och veckopressen, hur            

kvinnor blev veckopressens främsta publik och varför. Boken ger också en inblick av den              

kvinnliga veckopressens historia och dess utveckling i Sverige. Larsson har använt sig av en              

rad olika populära veckotidningar för att undersöka svenska kvinnors läsning och hur            

läsningen utvecklades från sent 1800-talet till 1960-talet. Att kvinnor ser veckopressen som            46

en verklighetsflykt är något som författaren har intresserat sig i boken, författaren menar att              

kvinnor läser mer än män. Veckopressen är en kvinnlig berättartradition enlig Larsson och             

hon fokuserat på relationerna mellan texterna i veckotidningarna och läsarna. Hennes           47

forskning är intressant men det har sina fallgropar, jag håller inte direkt med om att alla                

kvinnors läsning är identifikatoriskt, för att det låter som om hon generaliserar alla kvinnor.  

 

Larsson är en av de som har bedrivit forskningen om kvinnor i veckopressen i Sverige.               

Hennes tes om kvinnan och veckopressen som fokus har haft ett enormt betydelse i              

forskningen om populärpressen och kulturanalyser. Jag vill utifrån hennes tes analysera           

framställning av kvinnorna i Husmodern under beredskapstiden, och jämföra hennes resultat           

med mina. Samt få en bättre förståelse av veckopressen som en historiskt källa. Det jag vill                

45  Sturfelt 2008, s. 13-14. 
46  Larsson 1989, s. 8.  
47  Larsson 1989, s. 36. 
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jämföra utav hennes resultat är, hennes tes om verklighetsflykten i texterna Detta kan var              

intressant att titta på i mitt källmaterial.  

 

Sveriges Historia: 1920-1965 är en bok som kom ut år 2012, skriven av historikerna Yvonne               

Hirdman, Jenny Björkman och Urban Lundberg. Boken handlar om Sveriges historia, men            

fokuset ligger inte bara på Sveriges politiska historia, utan sociala, ekonomiska och även             

genushistoria. Det jag har valt utifrån antologin är kapitlet som behandlar beredskapstiden,            

skriven av Urban Lundberg.  

 

Lundberg tar upp de viktigaste händelserna under beredskapstiden och hur kriget påverkade            

Sveriges, politik, ekonomi och även förhållandena mellan män och kvinnor. Sverige var            

neutral under andra världskriget och drabbades inte lika eländigt som de krigförande            

länderna. Svenska män och kvinnor fick det huvudsakliga ansvaret för beredskapstjänsterna.           

Lundberg betonar att svenska kvinnor ansvarade för hemmet, t.ex vad som skulle lagas när              

ransoneringarna inleddes år 1940. Författaren påstår också att när Finland hamnade i kriget ,              48

gick många frivilliga svenska män och kvinnor ut i kriget på Finland sida. Han ger exempel                

på Fru Lojal, som framställde de bredskapskvinnorna. Fru Lojal fungerade som en            

propaganda metod för att locka kvinnorna att delta i beredskapstjänsterna. När de frivilliga             49

männen gick ut i kriget förväntades för det mesta av de unga och ogifta kvinnor att ta över                  

arbeten i industrin och jordbruket. Detta är också något som historikerna Rydström och             50

Tjeder hade noterat i sin bok. Kriget ledde också till att flera kvinnoorganisationer bildades              51

enligt Lundberg. Slutsats som Lundberg har dragit i sin studie är att, kvinnor och män var                

båda delaktiga under kriget. Men mannens villighet att kriga för Finland och försvara Sverige              

ansågs viktigare jämfört med kvinnans. I likhet med Bergers slutsatser menar han också att              

efter kriget förväntades av kvinnor att gå tillbaka till sin roll som husmödrar. Lundbergs              52

analyser är viktiga för att förstå beredskapstiden och kvinnors ställning under den tiden. Men              

hans fokus ligger för det mesta på lottarörelsen och kvinnors politiska delaktighet under             

48  Hirdman, Björkman och Lundberg. 2012, s. 348. 
49  Hirdman, Björkman och Lundberg. 2012, s. 351. 
50  Hirdman, Björkman och Lundberg. 2012, s. 352. 
51  Rydström & tjeder 2009, s. 154. 
52  Hirdman, Björkman och Lundberg. 2012, s. 369. 
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kriget. Jag vill använda hans analyser som en bakgrundsteckning, samt hitta likheter mellan             

hans analyser med mina.  

 

En av de internationella forskningar om kvinnor i populärpressen under andra världskriget            

har skrivits av Caroline Cornell, som i en artikel skrev hur amerikanska husmödrar skildrades              

i damtidningen Good Housekeeping. Där fokuset ligger på reklamen. Jag anser att hon har              

skrivit en intressant artikel där hon genomgående diskuterat husmödrarnas situation under           

kriget. Cornell betonar i artikeln att husmödrarna hade viktiga uppgifter under kriget,            

husmödrarna skulle inte bara ta hand om barnen och hushållet, utan de skulle sköta allt och                

var en del av mobiliseringen. USA gick med i kriget 1941 efter attacken i Pearl Harbor,                 53

flera miljoner amerikanska soldater gick ut i kriget och många av de miste sina liv. Cornells                54

undersökning är den som tar upp husmödrarnas roll och hur de mobiliserades på             

hemmafronten. Propaganda var ett sätt att sprida idéer både hatfulla och för att väcka              

patrioter i det amerikanska samhället. Reklam som fanns med i damtidningarna var ett sätt nå               

husmödrarna Likt Lundberg betoning på fru lojal nämner också Cornell Rosie the riveter i              55

sin studie. Förväntningar på de amerikanska husmödrarna var många och enligt reklamen            56

som författaren har analyserat, förväntades av husmödrarna att vara sparsamma och           

tålmodiga.  

 

Cornells undersökningen är intressant, det finns mycket som jag kan ta del av i min               

undersökning. Men det skiljer sig också från vad jag har valt att undersöka. Cornell              

undersöker endast husmödrars roll och framställning av de i reklam. Medan jag fokuset på              

både husmödrar och yrkeskvinnorna som var antingen gifta eller ogifta. Fokuset ligger inte på              

reklamen, utan annat material, artiklar. Det jag har valt utifrån Cornells undersökning är att              

jämföra mina resultat med hennes. Det jag vill jämföra är, husmödrars liv i Sverige utifrån               

mitt källmaterial och amerikanska husmödrars utifrån Cornells artikel. Jag vill även se, på             

vilket sätt husmödrarna i Sverige mobiliserades på hemmafronten. Något som bör noteras är             

53  Cornell 2010, s. 34. 
54  Cornell 2010, s. 29. 
55  Cornell 2010, s. 28. 
56  Cornell 2010, s. 39. 
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att Sverige var inte med i kriget och påverkades inte lika mycket som USA, därför skiljer sig                 

den historiska kontexten i Cornells artikel jämfört med min undersökning, t.ex svenska            

kvinnornas situation såg annorlunda ut jämfört med kvinnorna i USA.  

 

6.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som jag har tagit del av, ger en grundläggande syn på hur               

veckopressens kan användas som historiskt källa. Mycket av den tidigare forskningen handlar            

om kvinnorollen, men fokuset ligger för det mesta på det fiktiva materialet i veckotidningarna              

och hur kvinnor gestaltas i de. Larsson, Sturfelt och även Berger har använt sig av de fiktiva                 

berättelserna i veckotidningar för att svara på sina syften. Detta är något som skiljer sig från                

min undersökning, då jag har valt att utelämna det fiktiva materialet i Husmodern . Något som               

bör noteras här är att ingen av de tar upp problematiken kring det fiktiva materialet.  

 

Både Larsson och Berger har fokuserat på veckopressens historia och redaktion, och försökt             

att förklara veckopressens utveckling i Sverige. Sturfelt har första världskriget som fokus och             

undersökt hur kriget skildras i olika veckotidningar, något som både Sturfelt och Larsson har              

gemensamt, är att båda har undersökt verklighetsflykten i populärpressen. Sturfelt som valde            

att se verklighetsflykten i krigsberättelserna och Larsson i kvinnors läsning. Den tidigare            

forskningen som jag har presenterat har lärt mig att veckopressen är ett historiskt källa som               

ger en glimt av det förflutna. I veckopressen finns dåtidens ideal och värderingar.  

 

7. Undersökning 

Följande avsnitt är tematisk sammanställt, där de olika teman som jag har hittat i              

källmaterialet styr avsnittets disposition. Undersökningens analys diskuteras löpande, där         

även den tidigare forskningen och den teoretiska utgångspunkten kommer att sammankopplas           

med resultaten.  
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7.1 Kvinnorna på hemmafronten 

Så här skildrar Husmodern, husmödrars roll under beredskapstiden: "Husmodern är en           

oändligt viktig person i det samhälle som försöker klara sig undan de följder som ett               

världskrig drar"  57

 

Nummer 36 i Husmodern gavs ut 10 september 1939, och kriget i Europa hade redan börjat.                

“Vår bön om fred”, är den första artikeln som handlar om kriget. Här berättas det om                58

Sveriges neutralitet och hur svenska folket ska göra sig redo för ett nytt världskrig. Redan i                

den första artikeln uppmanas kvinnor att börja mobilisera sig, precis som de gjorde under det               

stora kriget. Husmödrar som hade varit duktiga och tagit hand om hushållet, barnen och              

maken i svåra tider, förväntas att göra det igen. Något som bör noteras är att i artikeln har                  59

man bara intervjuat männen och hur de ser på kriget och vilka förväntningar de har på                

kvinnorna. Kvinnors tankar kring kriget och deras förväntningar på männen finns inte med i              

artikeln. En annan aspekt förekommer också i samma artikeln, är den religiösa. Att både män,               

kvinnor och barn ska be för freden i Europa.  

 

September 1939 introducerar tidskriften en ny avdelning som kommer att ge husmödrar råd             

om hushållsekonomin under orostiden, med hjälp av en rad olika experter Syftet med den              60

nya avdelningen var att kunna svara på kvinnors och särskilt husmödrars hushållsrelaterade            

frågor. Artikelserien Hem & Hushåll var en återkommande serie i alla publikationer från år              

1939 till 1945 och var skriven av Louise Fehr och Gertrud Carlberg. Kriget medförde              

svårigheter för det svenska folket, särskilt för husmödrarna, som ansvarade för hemmet. En             61

artikel i serien Hem & Hushåll uppmanas husmödrar att ta vara på vad natur ger, tex plocka                 

bär, nypon och annan frukt till vintern. Detta var något som husmödrar kunde göra              

tillsammans med barnen. Mat gjort av rotfrukter var också något som rekommenderas av             62

57  Efter Kriget- Farsoten. Husmodern  volym 1, nr 1:1940, s. 18. 
58  Vår bön om fred. Husmodern  volym 2, nr 36:1939, s. 24. 
59  Ibid, s. 24. 
60  Husmodern öppnar en ny avdelning för husmödrar. Husmodern  Volym 2, nr 36:1939, s. 41. 
61  Fehr & Carlberg. Hem & Hushåll, Frukt konservering för vardagsbehovet. Husmodern , nr 36:1939, s. 6. 
62  Fehr & Carlberg. Hem & Hushåll, Plocka nypon-de är både hälsomedel och godmat. Husmodern , nr 39:1939, s. 
6. 
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Fehr och Gertrud genomgående under krigsåren. Artikelserien hade olika teman, där Fehr och             

Carlberg erbjöd varierande lösningar för att underlätta husmödrars liv under orostiden.  

  

I en annan artikel i serien Hem & Hushåll motiverar skribenten hur handeln av matvaror ska                

skötas under kriget. De menar att brist på vissa livsmedel kommer att vara en besvärlighet               

men det är upp till husmödrar att ta vara på allt som finns tillhands. Artikeln fungerade som                 63

en tröst för husmödrarna. Att de behöver inte oroa sig mycket som de gjorde under förra                

kriget, då situationen var mycket värre. Husmödrar förväntas spara pengar på mat, och             

förbereda sig att fylla vinterförrådet med konserverade kött och bär. Ledordet i denna             64

artikeln är sparsamhet. Det finns massvis med liknande artiklar i de olika publikationerna av              

Husmodern under beredskapstiden som handlade om sparsamhet. De riktade alltid åt kvinnor            

men särskilt husmödrar för att det var de som hade ansvaret för hushållet. Tvättfrågan var               

också rådande under krigsåren och syntes även i Husmodern . Redaktionen i Husmodern gav             

varierande råd om hur tvätten skulle skötas, och återigen var det husmödrarna som stod              

fokuset i artiklarna. Tidskriften rekommenderade husmödrarna att ekonomisera och utnyttja          

tvättmedlen på rätt sätt samt gav också instruktionen att de skulle använda, t.ex en vanlig tvål                

för att tvätta kläder. Det rekommenderas också att döttrarna skulle hjälpa till med tvätten              65

tillsammans med modern. Detta kan tydas på förväntningarna och föreställning om vad som             66

anses kvinnligt som tillsätts vid en ung ålder, något som även Hirdman hade betonat. 

 

"Maken har semester för att konservera" I denna artikel betonas det att även mannen ska vara                

delaktig i konserveringsarbetet. Skribenten menar att konservering ska vara en          

familjeangelägenhet. I artikeln har man intervjuat fru Märtha Moreus, som berättar att när             

hennes man fick ledigt från militärtjänstgöringen, hjälpte han till med konserveringen           

hemma. Han anordnade också en kollektiv trädgård, där Märtha kunde odla egna grönsaker.             67

Sigfrid von Scheling heter mannen som berättar i samma artikel hur han hjälpte sin maka               

63  Fehr & Carlberg. Hem & Hushåll, Vad allt kan man av rotsaker? Husmodern  Volym 1, nr 1:1940, s. 6. 
64  Fehr & Carlberg. Hem & Hushåll, Trygga vinterns mathållning genom att nu börja med bärkonservering. 
Husmodern  Volym 2, nr 27:1941, s. 6. 
65  Ja, vilket tvättmedel? Husmodern  Volym 1, nr 10:1941, s. 24. 
66  Ibid, s. 24. 
67  Maken har semester för att konservera. Husmodern  Volym 2, nr 36:1942, s. 24. 
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med konserveringen: "Jag hjälper min fru mest med det tekniska i konserveringen […]".             68

Det som framträder här är att mannen kan göra saker och ting som kvinnan kan, men han gör                  

det på ett praktiskt och tekniskt sätt. Detta är ett framträdande exempel på förväntningarna på               

vad som anses vara manligt och kvinnligt.  

 

När kriget bröt ut hamnade många kvinnor i en svår situation, för att deras män blev inkallade                 

till försvarsberedskap. En artikel från nummer 31, handlar om en hustru som börjat arbeta på               

apoteket. Artikeln är ett bra exempel där kvinnor fick komma till tals och berätta om deras                

situation under kriget. I artikeln berättar kvinnan att hon har börjat arbeta för att försörja               

familjen, för att hennes man är inkallad. Hon tycker att arbetet är krävande och ibland hinner                

hon inte med hushållssysslorna. Något som bör noteras är att artikeln skildrar kvinnan som              69

makens vikarie. Att en dag kommer hon lämna arbetet till sin make. När män blev inkallade                

fick kvinnor ansvara för försörjningen. Mannen var egentligen den som ansvarade för            

familjens försörjning. Att mannen ansvarade för ekonomin var något som gjorde kvinnan            70

underordnad och ekonomiskt beroende av honom. Mannens ekonomiska dominans i hemmet           

gjorde honom till normbäraren, kvinnan skulle se upp till honom och var skyldig att ge               

tillbaka, genom att fostra hans barn och ta hand om hushållet. Detta tydes också att mannen                71

genom att vara den ekonomiska innehavaren, hade även makten i förhållandet. Detta framgår             

i en artikel som tar upp om den ekonomiska dilemman som en kvinna fick uppleva under                

orostiden. Kvinnor vars män var inkallade fick en viss ersättning, bidrag från staten, men              

enligt artikeln täckte inte bidraget hela hushålls inköpen för vissa familjer. Kvinnor            72

förväntades antingen ta lån från sina rika föräldrar eller börja försörja sig själva genom att               

arbeta. Det som märks tydligt utifrån artikeln är att kvinnan förväntas arbeta, men endast då               

hon inte klarar sig med bidragspengarna.  Denna artikeln hade husmödrarna som fokus.  73

 

68  Maken har semester för att konservera. Husmodern  Volym 2, nr 36:1942, s. 38. 
69  Jag klarar makens jobb. Husmodern  Volym 2, nr 31:1940, s. 18. 
70  Rydström & Tjeder 2009, s. 151. 
71  Hirdman 2004, s. 85. 
72  När han är inkallad: var ska vi ta’t. Husmodern  volym 2, nr. 49:1942, s. 24. 
73  Ibid, s. 24. 
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Införanden av ransoneringarna kom till slut även till det neutrala Sverige. Svenska folket var              

redan vid krigsutbrottet oroliga över de kommande ransoneringar, vilket var något som syntes             

tydligt i ett flertal artiklar. Varor som kaffe ransonerades år 1940, vilket framgår i en artikel                

från nummer 27. Ransoneringskort tilldelades till det svenska folket, Husmodern          74

uppmanade frekvent hur ransoneringarna skulle skötas under orostiden. Tidskriftens         

matexperter gav varierande råd om vad kvinnor skulle göra med en liten mängd kaffe. Det               

rekommenderas att kvinnor skulle koka kaffet istället för brygga. Kvinnor uppmanades också            

att dra in ett par koppar kaffe om dagen, tidskriften framställde detta som kvinnans nya               

beredskap. Ransoneringar på kött framställdes i tidskriften som en husmoder dilemma. De            75

flesta husmödrar under kriget hade svårt att vara påhittiga när det gällde matlagningen.             

Därför uppmanade Husmodern att kvinnor skulle testa att laga kaninkött. Flertal artiklar            76

hade kaninkött som fokus och det fodrades av kvinnor att uppskatta kaninköttet. Fram till              

krigsslutet var kaninkött ett faktum för husmödrarna i köket. Innehållet i Husmodern från             

1940-44 var präglad av tips och råd om hur kvinnor skulle sköta ransoneringsperioden.             

Textilransoneringar infördes år 1942 i Sverige och tidskriften rekommenderade kvinnor att sy            

om gamla kläder och göra de till nya klädesplagg. Det som märks tydligt utifrån artiklarna               77

som handlade om ransoneringar, var att de riktades för det mesta på kvinnor. Kvinnor ansågs               

bära ansvaret för både textil-och livsmedelsransoneringen.  

 

Förväntningar på kvinnorna var många, och det förväntades av de att vara ordningsfulla,             

sparsamma och delaktiga. Skötseln av hemmet var kvinnors huvudsakliga ansvar, detta           

framställdes tydligt i de olika artiklar i tidskriften. Medan männen skulle ut och kriga, skulle               

kvinnor men framförallt husmödrar ansvara för hemmet och ransoneringar under hela           

krigsåren. På detta sätt ser man också en tydlig koppling mellan Hirdmans genussystem. Att              

män och kvinnor redan vid krigsutbrottet skulle hållas isär, och på detta sätt konstruerades              

förväntningar på båda könen. Att kvinnor förväntades att vara sparsamma när de skulle sköta              

hushållet och ransoneringar är också något som Cornell tog upp i sin forskning om de               

74  Vad vi husmödrar ha att tänka på just nu. Husmodern  Volym 2, nr 27:1940, s. 32. 
75  Ibid, s. 32. 
76  Fehr Carlberg. Hem & Hushåll, Kaninköttet minst lika viktigt för husmodern som hönsköttet. Husmodern   Volym 
1, nr 5:1942, s. 6. 
77  Hur får man fler klädeskuponger? Husmodern  Volym 1, nr 23:1942, s. 18. 
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amerikanska husmödrar. Cornell påpekade i sin artikel att det förväntades mycket av de             

amerikanska husmödrarna. Framförallt förväntades av dem att vara sparsamma.   78

 

7.2 Äktenskap & barnuppfostran  

Äktenskap och barnuppfostran var en återkommande tema i Husmodern under krigsåren.           

Temat barnuppfostran under orostiden var förekommande i samtliga artiklar och riktades           

främst till kvinnor. Artiklarna hade oftast en rådgivande karaktär, där även tidskriftens läsare             

kunde komma till tals. Artikeln, "Bör krigets verklighet döljas från våra barn?" handlar om              

barnuppfostran under orostiden, i artikeln belyser skribenten att kvinnor ska göra ett försök             

och berätta för sina barn om kriget. Det förväntas av kvinnorna att vara tålmodiga och tydliga                

när de ska berätta om kriget i Europa. Ledordet är att barnen har rätt att veta det som händer                   79

i världen och det är upp till modern att vara ärlig när hon berättar om kriget.  

 

I en liknande artikel om barnuppfostran betonas det att båda föräldrarna ska bära ansvaret för               

sina barn och inte bara modern. Att båda ska lära barnen att se framåt och klara sig själva.                  80

Det som framkommer tydligt i artiklarna som handlade om barnuppfostran under kriget var             

att kvinnan hade det huvudsakliga ansvaret för barnen och deras uppväxt. Mannen i dessa              

artiklar skildras som familjeförsörjaren, han som ansvarar både för barnen och makan.            

Kvinnan i dessa artiklar skildrades utifrån egenskaperna som ansågs finnas i hennes natur             

t.ex, moderlig, omhändertagen, kärleksfull. Artikeln "moderligheten som makt" är ett          

framträdande artikel som skildrar moderligheten som en essentiell egenskap hos kvinnan.           

Kvinnan förväntas lära barnen att ge tillbaka och bli goda människor. Enligt            81

genuskontraktet är kvinnans relation med barnen något som anses vara viktigt och denna             

föreställningen bygger just på att moderligheten finns i kvinnans natur, i det biologiska könet.             

Och därför är det kvinna som ansvarar för barnen. Den tendens som framkommer i artikeln               82

är att den moderliga egenskaper som tillhör kvinnan kan göra stora skillnader för både barnet               

78  Cornell 2010, s. 38. 
79  Bör krigets verklighet döljas från våra barn? Husmodern  Volym 1, nr.9:1940, s. 15. 
80  Uppfostra barnet för livet eller? Husmodern  Volym 1, nr. 14:1943, s. 23. 
81  Moderligheten som makt. Husmodern  Volym 1, nr 23:1944, s. 11. 
82  Hirdman 2004, s. 80-83. 
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och världen. Kvinnan framställs som den moderliga varelsen, hon som ska försona, läka alla              

sår, utplåna allt hat och sprida glädje. 

 

Temat äktenskap förekom också i ett flertal artiklar genomgående krigsåren och som tidigare             

nämnt var en återkommande tema. Artiklarna var för det mesta riktade åt kvinnorna. I början               

av kriget uppmanade tidskriften sina läsare att gifta sig fort som möjligt, när kriget hade               

börjat. Husmoderns publikationer från år 1942 var fylld med råd och vägledningar om hur ett               

äktenskapet skulle fungerar bäst, samt orsakerna till de ökande skilsmässorna som orsakats            

pga. kriget. I artikeln “Gifta efter två timmars bekantskap och skilda efter en vecka!”              

diskuteras problematiken kring skilsmässor som orsakats av kriget. Skribenten menar att           

antalet skilsmässor har ökats, särskilt i Finland. Fokuset ligger på finska kvinnor, att ända              83

sedan kvinnor tog arbeten utanför hemmet har det lett till att de inte har haft mycket tid att                  

spendera med maken. Artikeln ger en glimt av vilken syn som förmedlas om hur ett               

fungerande äktenskap förväntas att vara. Artikeln är negativ inställd till skilsmässor.           

Äktenskapet anses vara en självklarhet för människan och det är upp till makarna men              

framförallt hustrun att rädda äktenskapet från att falla sönder. 

 

Artiklar om äktenskap hade oftast en rådgivande karaktär, där Husmoderns läsare kunde            

komma till tals. Som fortsättning till ovanstående artikel, berättar en kvinna i en annan artikel               

om hennes äktenskap under orostiden. I artikeln belyses det att kvinnan har tappat förtroende              

för sin man, hon menar att orsaken till detta är att mannen föredrar att spendera tid med hans                  

vänner och festar för mycket. Hon avser att hon har gjort allt en kvinna förväntas göra i ett                  

äktenskap, t.ex hon kan lagar god mat, håller hemmet prydligt och inbjudande. Hon betonar              84

även att hon lever endast för sin make och barn. Artikeln är framträdande för att man får en                  

insyn på kvinnans roll i ett äktenskap samt vad som förväntas av henne. Och förväntningar               

som kvinnan har på sig själv. Det som framträder i artikeln går att kopplas med Hirdmans                

analyser. Det Hirdman menar är att mannen kan också få en underordnad position i              

83  Gifta efter två timmars bekantskap och skilda efter en vecka. Husmodern  Volym 2, nr 27:1942, s. 39. 
84  I vårt äktenskap. Husmodern  Volym 2, nr 45:1940, s. 23. 
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äktenskapet när han inte uppfyller kraven för hur den idealtypiska mannen ska vara. Mannens              

uppgift är att försörja familjen och inte överge de.  85

 

7.3 Stöd & uppoffringar 

"Kärlek under censur" heter en artikel från 1940. I denna artikel framgår att det råder sträng                

kontroll över alla brev som skickas till svenska och finska soldater vid fronten. Artikeln är               

riktat åt finska och svenska husmödrar som är oroliga över brev som de skickar till sina män                 

och som blir lästa av militären. Det som förväntas av kvinnor är att oavsett om breven blir                 

läst av en tredje part är det husmödrars plikt att skicka brev till sina män. Utgångspunkten är                 86

att husmödrar genom att skicka brev till sina män, försonar männens smärta. Männen lever i               

svåra förhållandena och husmödrar som är kvar hemma förväntas skriva brev till de. I breven               

ska husmödrar endast skriva något som tröstar deras män, det förväntas av husmödrar att inte               

skriva om egna bekymmer, för att männen har redan mycket att oroa sig för. Denna artikeln                

är ett tydligt exempel på hur genuskontraktet formas. Idealtypiska förväntningar på könen,            

där kvinnan ska vara omsorgsfull och lojal gentemot mannen, inte störa honom, utan stödja              

honom och uppmuntra honom i alla omständigheter. Det visar också att kvinnan har en              

underordnad position i relationen. Det är kvinnan som ska stödja och offra för mannen för att                

det anses vara hennes plikt och mannen är den som offrar för landet. Mannen framställs inte                

bara som landets försvarare, utan även kvinnans.  

 

Att kvinnor skickade brev eller gåvor till sina män eller söner var vanligt under kriget.               

Brevväxling var det enda sättet en familj kunde ha kontakt med sin utskickade soldat. I               

reportaget, "En tro så att det räcker också för andra". Skriven av en okänd skribent, diskuteras                

brevväxlingen mellan en mor och son, och en man och hustru. Docenten Hans Cnattingius är               

sonen i reportaget som lämnade sina studier för beredskapstjänsten. Han förväntar av sin mor              

att skicka torkad frukt och chokladkakor tillsammans med breven. Tonvikten i detta            87

reportage är att kvinnor ska stödja sina män eller söner under kriget, genom att skicka deras                

favorit godbitar och brev som tröstar. En annan intressant aspekt som man finner i reportaget               

85  Hirdman 2004, s. 93.  
86  Kärlek under censur, Husmodern  Volym 1, nr 1:1940, s. 21. 
87  En tro så att räcker också för andra. Husmodern  Volym 1, nr 9:1940, s. 13-14. 
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är, uppmärksammande av männens uppoffringar för kriget. Kvinnors uppoffring i jämförelse           

med männens ansågs mindre viktiga, orsaken till det tycks vara att, mannen anses vara              

normbärare.  

 

3.4 Beredskap & samhörighet 

Yrkeskvinnor har en förminskad roll i innehållet i tidskriften år 1939. Fokuset ligger för det               

mesta på husmödrar. Vilket är självklart då tidskriftens främsta målgrupp var egentligen            

husmödrar. Förväntningar på yrkeskvinnor var många och synliga i ett antal artiklar. De gifta              

yrkeskvinnor fick ta det huvudsakliga ansvaret för familjens ekonomi. Men det hände också             

att många förlorade sina arbeten i början av kriget. När kriget bröt ut rådde det arbetslöshet i                 88

Sverige särskilt för kvinnogruppen. Kvinnor som arbetade i den offentliga sektorn drabbades            

hårt. Här ser man också en möjlig koppling till lågkonjunkturen som påträffades under             

mellankrigstiden, då flera yrkeskvinnor drabbades av arbetslösheten. I en artikeln betonas att            

tidsförhållandena är svåra och därför behövs det flera unga hembiträden. Om kvinnor tar             

arbeten som hembiträde kommer de att göra en beredskapstjänst för Sverige. Att arbeta som             89

en hembiträde skulle kvinnor lära sig något vettigt, en förberedelse för hemmafrurollen.            

Något som bör noteras är att endast de borgerliga familjer hade råd att ha en hembiträden                

under kriget. Segregeringen på arbetsmarknaden mellan män och kvinnor var vanligt enligt            90

Hirdman, Björkman och Lundström. Där kvinnor fick yrken som var lämpliga för henne             91

som kvinna. Att tilldela kvinnor arbeten som var "kvinnliga" var ett sätt att hålla isär kvinnor                

från män, och framstå männens yrken viktigare. Samt inte blanda manligt och kvinnligt.             92

Men denna dilemman överskreds under kriget då kvinnor tog över arbeten som anses             

manliga. Men även detta skedde i andra villkor, kvinnorna under kriget fick inte lika betalt               

som männen.   93

 

88  Ohlander & Strömberg 2002, s. 150-151. 
89   Nu blir hembiträdesbanan full! Husmodern  Volym 2, nr 45:1940, s. 22.  
90  Dahlberg 1983, s. 51. 
91  Hirdman, Björkman och Lundström 2012, s. 98. 
92  Hirdman 2004, s. 67.  
93  Rydström & Tjeder 2009, s. 154 
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Den 30 november 1939 förklarade Sovjetunionen krig mot Finland. Det ryska anfallet på             

Finland kom som en chock för svenskarna. Ett flertal artiklar från år 1939 till hela 1940                94

handlade om Finlandshjälpen. Både yrkeskvinnor och husmödrar var synliga i dessa artiklar.            

I tidskriften skildrades de aktuella krigshändelserna i Finland. Tidskriften gav olika råd och             

vägledningar om hur kvinnor kunde hjälpa Finland under kriget. Journalisten Sally Salminen            

skrev flertal reportage i Husmodern som handlade situationen i Finland och vinterkriget. Den             

9 april 1940 invaderades grannländerna Danmark och Norge av tyskarna. Nyheten om det             

rapporterades i tidskriften. I en artikel framlägger skribenten att svenska kvinnor vara            

delaktiga och börja hjälpa danska folket, precis som de hjälpte finländarna. Grannländerna            95

var hårt drabbade, särskilt den civila befolkningen i dessa länder. I samtliga nummer i              

Husmodern , handlade om de krigsdrabbade länderna och hur situationen såg ut för            

befolkning men fokuset låg på husmödrar i dessa länder.  

 

Beredskapstjänsterna var många, och det förväntades av både män och kvinnor att utföra             

dessa tjänster. När vinterkriget bröt ut, gick många svenska finlandsfrivilliga soldater med i             

kriget. Deras plikt var att hjälpa broderfolket Finland som drabbades hårt under kriget, flera              96

städer bombades och familjer var i elände. Husmodern s redaktion uppmärksammade sina           

läsare att skänka pengar till finländarna. Många artiklar från år 1940 handlade om             

Finlandshjälpen. I en artikeln framhåller skribenten att kvinnor bör skänka pengar till            

Finland, särskilt till finska familjer som har förlorat familjeförsörjaren, mannen. Fokuset i            97

dessa artiklar låg på husmödrarna och deras initiativ i Finlandshjälpen. Husmödrar i Sverige             

som lider av samma sorg som finska husmödrar, nu när deras män är inkallade, måste arbeta                

ihop för att kämpa krigets fasor, detta var ledordet i samtliga artiklar av Husmodern från år                

1940. Dessa typ av artiklar hade en identifierbar karaktär. Att husmödrar i Sverige skulle              

identifiera sig med finska husmödrar. I en krönika uppmanar Fru Weibull ordförande i             

Göteborgskommittén, att husmödrar skulle skicka varma kläder till Finland, och samla in            

stora summor till jaktplan. Hennes råd går ut på att spara en liten summa varje månad                98

genom att förenkla hushållsarbetet. Fru Weibull ville utifrån artikeln uppmärksamma          

94  Hirdman, Lundberg och Björkman 2012, s. 307. 
95  Hur reagerar Danmarks kvinnor mot att bo i ett ockuperat land? Husmodern  Volym 2, nr 27:1940, s. 10. 
96  Hirdman, Lundberg och Björkman 2012, s. 315 
97  Hela Göteborg är som en. Husmodern  Volym 1, nr 1:1940, s. 20 
98  Det är sant, det kvinnliga är nu. Husmodern  Volym 1, nr 9:1940, s. 21. 
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husmödrar insamlingen av pengar till jaktplan. Det förekom flera liknande artiklar i            

tidskriften som handlade om insamlingar. De riktades ofta till kvinnor men särskilt            

husmödrar. År 1944 lanserade Husmodern Tysta hjälpen, som gick ut på att hjälpa norska              

flyktingar i Sverige. Tidskriften framställde detta som en viktig insats där alla kvinnor             

uppmanades att delta. Norska och finska flyktingar var många och det förväntades av svenska              

kvinnor att skänka pengar och kläder åt flyktingarna. Syftet var också att hjälpa dessa              99

flyktingar ända till krigsslutet. Det som framträdde i artiklarna om Tysta hjälpen var att,              

uppmärksamma Sveriges solidaritet mot grannländerna. 

 

Det förväntades av kvinnor att vara bra på att kunna sy. I en artikel hävdar skribenten att                 

sömnad är något som endast kvinnor är bra på. Att kvinnor ska kunna mycket om sömnad                

menar skribenten är något nödvändigt, särskilt under orostiden. I samtliga nummer av            100

Husmodern från år 1940 handlade om kvinnors beredskap. När vinterkriget bröt ut,            

uppmanade Husmodern kvinnor att sy snödräkter. Både de unga och de äldre damer             101

förväntades att kunna sy snödräkter till finska soldater. Flertal artiklar handlade om hur             102

kvinnor kunde delta i Finlandshjälpen, särskilt de kvinnor som inte hade mycket att göra. Det               

förväntades även av kvinnor att kunna sy hästtäcken, som skulle skickas sedan till finska              

försvaret under vinterkriget. År 1942 startade beredskapskvinnorna en bytescentral för          103

barnkläder. Som skulle fungera som en sammanslutning mellan kvinnor, där de skulle byta ut              

klädesplagg med varandra. Det förväntades av kvinnorna att ta kurser i sömnad och använda              

dessa kunskaper i beredskapsarbetet. Det intressanta med dessa artiklar var att kvinnors            104

arbete relaterades till kvinnliga egenskaper. Att kunna sy är något som har med det kvinnliga               

att göra.  

 

99  också ni är värde folk, i Husmoderns Tysta hjälpens och N.K:s flyktinghem. Husmodern  Volym 1,  nr 14:1944, s. 
25. 
100 Ja hur ska vi nu bilda en syförening? Husmodern  Volym 2, nr 45:1939, s. 19. 
101 Vi som syr snödräkter åt Finlands försvarare. Husmodern  Volym 1, nr 5:1940, s. 17. 
      Militär dräkt 
102 Vi som syr snödräkter åt Finlands försvarare. Husmodern  Volym 1, nr 5:1940, s. 17. 
103 Åt de fyrbenta försvararna kan vi sy hästtäcken. Husmodern  Volym 1,  nr 9:1940, s. 18. 
104 Hur får man fler klädeskuponger? Husmodern  Volym 1, nr 23:1942, s. 18. 
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I en artikel från år 1941 nämns svenska kvinnors insatser under vinterkriget, fru Gerda Swärd               

var en av kvinnorna som sydde snödräkterna och hedrades med en medalj av finska              

myndigheter. Upp till 11,000 snödräkter skickades till Finska soldater som var sydda av             105

svenska kvinnor. Kvinnorna sydde dessa dräkter antingen hemma eller i olika lokaler som             

ordnades av Husmoderns redaktion. Samma år lanserade också Husmodern en ny           106

artikelserie som handlade om beredskapshustrurna. Syftet med artikelserien var att hedra           

dessa kvinnor som lämnade sin roll som hemmafru och tog över inkallade makens arbete.              

Verna Lundqvist var en av kvinnorna som introducerades i den första artikel i serien. Hon               

framställs som den duktiga kvinnan som har tagit över arbetet som åkare. Artikelserien             107

fungerade också som en tävling där kvinnor fick berätta om sig själva och fick en belöning på                 

femtiokronor från Husmodern s redaktion. Alla artiklar från denna serien hade husmödrar som            

fokus, dessa artiklar åsyftade inte yrkeskvinnorna. Artiklarna fungerade också som en           

påminnelse för husmödrar, att de en dag skulle lämna tillbaka arbetet till sina män och återgå                

till sin roll som husmoder. Det som framgår tydligt i artiklar som handlade om beredskap var                

att låta männen göra sin "manliga" plikt genom att kriga och försvara landet, och kvinnor ska                

sy och ta hand om egna och finländska flyktingbarnen. På det sättet skulle manligt och               

kvinnligt inte blandas ihop. Både yrkeskvinnor och husmödrar tog också ett steg i de olika               

beredskapstjänsterna. Men dessa kvinnor hedrades dock inte för deras betydelsefulla insats,           

utan de fick bara en vis beröm för att de tog över arbeten som anses vara manliga. Detta är                   

något som kan förknippas med det Hirdman talar om, hon uttrycker följande: "Om kvinnor              

bryter genusarbetsdelningens tabu kan det ske med ett visst beröm". Hon fortsätter utifrån             108

ett exempel, "Men hon är allt duktig hon, Anna! Kör bil som en karl". Det Hirdman menar                 109

är att när en man utför ett kvinnligt arbete måste arbetet förändras och när en kvinna utför ett                  

manligt arbete måste hon förändras.   110

 

I nummer 1 från 1940 handlar ett reportage om Doktor Agge och hans maka. Doktor Agge                

som ska iväg till Finlandsfronten och hans fru som ska göra sin dagliga gärning genom att sy                 

105 Vad vi arbetade med snödräkterna. Husmodern  Volym 2, nr 40:1941, s. 27. 
106 Ibid, s. 27. 
107 Ung krigsbud blev åkare när mannen kallades in. Husmodern  Volym 2, nr 31:1941, s. 10 
108 Hirdman 2004, s. 66. 
109 Hirdman 2004, s. 66. 
110 Hirdman 2004, s. 67. 
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kläder och ta emot finska barn. Många finländska barn blev föräldralösa under kriget och              111

många blev tvungna att lämna sina familjer och hamnade i fosterfamiljer i Sverige. Barnen              

hamnade i olika fosterfamiljer, detta är något som belyses i ett reportage. I reportaget berättas               

också om finländska barn som har blivit omhändertagna av svenska familjer. Kvinnor i             112

Sverige fick ansvaret att ta hand om finska barn. Artiklarna som handlade om finska barn i                

svenska familjer var oftast riktade åt kvinnorna. Det som var intressant med dessa artiklar var               

att kvinnor uppmanades att ta hand om finska barn. Att det var en självklarhet att en kvinnan                 

skulle ta hand barnen och ge den moderliga kärleken. I samma artikel betonas det att även om                 

en kvinna är gift och har inga egna barn, eller om hon är ogift är det fortfarande hennes plikt                   

att ta emot dessa barn. Kvinnan representerar moderligheten var något som framgick i alla              113

artiklar som handlade om finska barn. Att hon behöver inga råd om hur barnen ska tas hand                 

om, utan det är något som finns redan i hennes natur. Kvinnor framställdes som moderliga               

och kärleksfulla, utifrån de egenskaper som ansågs finnas i deras natur. Detta är något som               

kan kopplas med Hirdmans genussystem, kvinnorna som tar hand om de krigsdrabbade            

finska barnen och männen som krigar för broderfolket kan ses att manligt och kvinnligt inte               

skulle blandas ihop.  

 

Att kvinnor skulle känna en viss gemenskap eller samhörighet med varandra var en             

återkommande tema genomgående under beredskapstiden. Relationen mellan kvinnor        

förväntades att vara god. Det förväntades av kvinnor att samarbeta med varandra under             

kriget. Husmodern organiserade år 1940 en kvinnoklubb. Som gick ut på att kvinnor, vars              

män som var inkallade skulle samlas ihop och berätta eller läsa utdrag av makens brev.               114

Syftet med denna kvinnoklubben var att kvinnor skulle känna en viss samhörighet och             

gemenskap. Kvinnorna i Karlstad bildade också en verksamhet som gick ut på att hjälpa de               

inkallade männens hustrun. Detta fodras i en artikel från år 1942. Kvinnor som bildade              

verksamheten var både husmödrar och yrkeskvinnor. Dessa kvinnor förväntades att besöka           

hustrurna och stödja de. Kvinnorna framställdes som omvårdande, omhändertagna och          115

hjälpsamma kvinnor. Något som bör dock nämnas är att förväntningar på yrkeskvinnor            

111 Doctor Agge och hans maka, ett hjälppar i sin dagliga gärning. Husmodern  Volym 1, nr 1:1940, s. 10. 
112 Bara en mor från Viborg. Husmodern  Volym 2, nr 31:1940, s. 12-13. 
113 Bara en mor från Viborg. Husmodern Volym 2, nr 31:1940, s. 13. 
114 Sy, stoppa, diska. Husmodern  Volym 2, nr 27:1940, s. 15. 
115 Även ett konto av häntlek. Husmodern  Volym 1, nr 1:1942, s. 18. 
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gentemot husmödrar framställdes som en självklarhet. Att yrkeskvinnorna skulle stödja          

husmödrarna och inte tvärtom.  

 

År 1944 lanserade Husmodern en hemhjälpsförmedling. När kvinnor hamnade i de olika            

arbeten som tidigare tillhört männen, rådde det hemhjälps brist. Husmödrar som bodde i stora              

hus och hade flera barn, behövde hemhjälp. Husmoderns avsikt var att hjälpa husmödrar i              

Sverige. Och skapa en viss gemenskap mellan kvinnorna. Därför uppmanade tidskriften sina            

läsare att anmäla sig själva eller någon bekant som var intresserad av att hjälpa en husmoder i                 

hemmet. Hemhjälpen i artikeln framställs som en beredskapstjänst, det uttrycks följande:           

"Det skall bli någonting i stil med lotta-kåren, bara med den skillnaden, att det här är frågan                 

om en hemmensberedskap, där det gäller att rädda trötta husmödrar från helt gå under"              116

Livet för kvinnor som arbetade på jordbruket under krisåren var krävande. Dessa kvinnor             

arbetade 16 timmar om dagen och skötte både hushållet och jordbruksarbetet. I en artikel från               

1943 menar skribenten att landsbygdens kvinnor har det svårare än kvinnorna i städerna, men              

ändå klagar de inte över hembiträdesproblemet. Kvinnans roll som husmoder står fokuset i              117

flertal artiklar från åren 1943-1944. Det som träder fram i dessa artiklar är att kvinnor börjar                

återgå till sitt vanliga arbete, hushållsarbetet. Att Husmodern lanserade och          

uppmärksammade ansenligt hemhjälpsförmedlingen, ger också tecken på att kvinnor         

förväntades att återgå till sina roll som husmödrar.  

 

7.5 Förändringar & erfarenheter 

Till skillnad från flesta husmödrar som skänkte pengar och sydde snödräkter åt finska             

soldater, hade situationen för de yrkeskvinnorna förändrats. Ryström och Tjeder menar att            

unga ogifta kvinnor började att ta över arbeten i krigsindustrin och jordbruket. Många unga              118

kvinnor började också arbeta som sjuksköterskor. Behovet av manliga läkare var stort            119

under kriget, i en reportage "Hjälp Finland för er egen skull", betonas det att läkarbristen är                

116 Husmoderhjälpen börjar den 10 januari! Husmodern  Volym 1, nr 1:1944, s. 20. 

117 Landsbygdens kvinnor har det svårare. Husmodern  volym 2, nr 49:1943, s. 14. 
118 Rydström & Tjeder 2009, s. 154. 
119 Ibid, s. 154. 
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stort i Finland och därför behövs det både manliga och kvinnliga läkare. I reportaget              120

intervjuas Dr Martha Henning, som anser att hon gör sin plikt för broderlandet Finland och               

uppmanar andra kvinnor göra samma sak. År 1940 rådde högkonjunktur för kvinnlig            

arbetskraft. Fler och fler kvinnor började att ta över arbeten som tidigare utförts av männen. I                

tidskriften Husmodern fanns det många artiklar som handlade om husmödrar som tagit deras             

första steg i arbetslivet. När kvinnor sedan tog över männens arbeten, på något sätt              

omformulerades genuskontraktet. För att kvinnan började att göra det mannen hade tidigare            

gjort. 

 

I en artikeln belyser skribenten att orostiden har förvärrat många husmödrars ekonomiska liv.             

I samma artikel har skribenten intervjuat både husmödrar och yrkeskvinnor. Det som            

efterfrågas av de intervjuade kvinnorna är, på vilket sätt deras liv har förändrats efter kriget               

bröt ut. I artikeln betonar husmodern att hennes arbetsuppgifter har ökats under orostiden,             

hon menar att det tar mer tid att sköta hushållet än tidigare. Yrkeskvinnan som heter Margit                121

Moander berättar också i samma artikel om hennes liv under orostiden. Hon anser att              

husmödrar i Sverige har det bättre än yrkeskvinnor. För att de har mer tid att spendera på                 

hushållet och matlagningen. Moander berättar också om hennes egen situation som           

självförsörjande kvinna under orostiden. Hon arbetar långa dagar och hinner inte spendera            

mycket tid i köket, och lever för det mesta på gröt. Ransoneringar är också en utmaning för                 

henne, ingen ork att handla mat och stå i långa köer. Det förväntades av yrkeskvinnorna att                122

ta vara på allt. Artikeln ger ett glimt av hur kvinnors liv förändrades under kriget, och hur de                  

hanterade sina vardagliga sysslor.  

 

De inkallade männens liv förändrades också under orostiden. Detta framgår i en artikel från              

år 1941. En kvinna berättar i denna artikel att hennes man har precis kommit tillbaka från                123

gränsen. Hon berättar vidare att hans vanor förändras, att han föredrar nu att sova på golvet                

istället på sängen. Det som framgår här är att mannens nya vanor är något som kvinnan ska                 

120 Hjälp Finland för er egen skull. Husmodern  Volym 1, nr 1:1940, s. 19. 
121 Hur mycket har husmoderns arbete ökat genom krisen? Husmodern  Volym 1, nr 18:1942, s. 19. 
122 Hur mycket har husmoderns arbete ökat genom krisen? Husmodern  Volym 1, nr 18:1942, s. 65. 
123 Hur har beredskapstjänsten ändrat honom? Husmodern  Volym 1, nr 1:1941, s. 13. 
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leva med. I artikeln finns inga vägledningar om hur kvinnan kan ändra på dessa vanor, utan                

artikelns utgångspunkt är att kvinnan ska låta mannen göra som han vill. Något annat som               

framgår också är att männens beredskapstjänster ansågs mer betydelsefulla. Detta är exakt            

vad Lundberg hade diskuterat i sin studie, att männens beredskap ansågs viktigare än             

kvinnors.  För att mannen anses var normbärare, och kvinnan underordnad. 124

 

När kvinnor ryckte in i arbeten som tidigare tillhört männen öppnades nya arbetsområden för              

kvinnor. Kvinnornas funderingar kring de nya arbeten träder fram i artikeln “Mänsklig värme             

åt yrket” Kvinnor tycktes trivas med sina beredskapstjänster, och vissa ville även behålla de              

efter kriget, i artikeln berättar fru Emy Andersson som började arbeta som            

spårvagnskonduktör under kriget:  

[...] att vi är lika duktiga som våra män och kan sköta deras arbete prickfritt, när de är inkallade. Då                    

kan vi kanske till och med hoppas på att få stanna kvar, när kristiden tar slut. Det tror jag nog att                     

många av oss skulle vilja, trots att arbetet är ganska knogigt.  125

Det som kan indikeras utifrån citatet är att kvinnorna hade en viss förkänsla för att kunna bli                 

en självständig individ, som klarar alla arbetsuppgifter även om de är arbetsamma. I artikeln              

berättar hon också om hennes erfarenheter som en spårvagnskonduktör. Hon menar att ibland             

tar inte folk hennes arbete på stort allvar. Detta är en beaktansvärd artikel för att kvinnorna                

får komma till tals och berätta om deras situation. Samt artikel ger också en överblick på att                 

förändringarna som har börjat att ske. Fru Emy andersson belyser: “Vi var ungefär hundra              

stycken som började här i mars, och nu är det inte mer än sextio kvar. De övriga har gått                   

tillbaka till spisen igen [...]” Det som framträder i artikeln är att kvinnor börjar gå tillbaka                126

till sina roller som husmödrar.  

 

Något intressant framträder i artikeln "Ha vi de kvinnor vi behöver?" I denna artikeln berättas               

det om ryska fångar i Finland, där fångarna består av både kvinnor och män. I artikeln                

klarläggs att de ryska kvinnliga fångarna är mer politiskt medvetna än män. Skribenten             

diskuterar också, om varför de svenska kvinnor inte är intresserad av politiken. Skribenten             

124 Hirdman, Björkman, Lundberg 2012, s. 369-370. 
125 Mänsklig värme åt yrket. Husmodern  Volym 2, nr 49:1942, s. 20. 
126 Mänsklig värme åt yrket. Husmodern  Volym 2, nr 49:1942, s. 20. 
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menar att orsaken till detta är att kvinnan i Sverige har inte tid att tänka på politiken, för att                   

hon har andra sysselsättningar i livet. Mannen däremot som har ett yrke kan ha extra tid att                 

tänka på politiken. Något annat som skribenten tar upp i artikeln är att en kvinnor i åldern                 

40-45 kan bli intresserad av politiken men detta är något som händer väldigt sällan. För detta                

är också åldern då kvinnor får andra intressen istället för politiken, tex. föreningslivet,             

syjuntor, läsecirklar mm. Det som framgår i artikeln är att kvinnans politiska intresse har inte               

väckts än. Och om en kvinna vill ha ett politiskt liv, måste hon välja det vid en tidig ålder.                   

Det förekommer många intressanta aspekter i denna artikeln. Att kvinnan uppmanas inte            

delta i det politiska livet ger en tecken på att kvinnan ska vara hemma och ta hand om barnen                   

och sköta hushållet. Hemmet som anses vara kvinnans riktiga plats, och därför är politiken              

något som passar inte kvinnan, utan mannen. Detta är också något som förknippas med              

isärhållning i genussystemet, ett sätt att hålla kvinnor borta från politiken. Som tidigare             

nämnt fanns det artiklar i tidskriften som uppmanade kvinnor att kunna identifiera sig med              

andra länders kvinnor, särskilt husmödrar. I denna artikeln menar skribenten: “Inte önskar            

den ryska kvinnliga rebellandan hit” Kvinnan framställs också som osjälviskt, som            127

föredrar att vara en god hustru och moder framför politiken. Återigen lyfts fram kvinnans roll               

som god hustru och moder, ett sätt påminna kvinnorna att de tillhör i hemmets sfär.  

 

7.7 Fred 

Redan vid krigsutbrottet återfinns en artikel i tidskriften som tog upp frågan om en ny               

kvinnotyp skulle framkomma efter kriget. I artikeln belyses att kvinnor som deltar i             

beredskapsarbetet gör en god gärning för det svenska samhället. Och kvinnan och mannen             

förväntas också samarbeta med varandra. I artikeln har man intervjuat doktor Gustaf            128

Lundgren, Lundgren menar att ända sedan kriget bröt ut, har kvinnor inte haft tiden att tänka                

på utseendet. Utseende enligt honom är något som definierar kvinnligheten. Han vill även att              

kvinnorna ska återgå till sina roller som husmödrar efter kriget:  

Men naturligtvis är jag den förste att uppskatta att hon under det här akuta allvaret inte tänker på                  

det utan ägnar sig åt andra saker än sitt utseende-det är ju utmärkt bra och ganska självklart att                  

127 Ha vi de kvinnor vi behöver? Husmodern  Volym 1, nr 6:1944, s. 11. 
128 Ny kvinna- kommer en ny kvinnotyp att framgå ut kriget? Husmodern  Volym 1, nr 9:1940, s. 22. 

33 



 

sådana saker få träda i bakgrunden för en tid framåt. Men som sagt var hoppas jag att hon                  

kommer att bli litet kvinnligt kokett och smått fåfäng igen, när förhållandena blir normala.  129

Det som summeras i artikeln är tidsförhållandena, som har gjort att kvinnan har ryckt in i de                 

manliga områden. Genuskontraktet handlar dels om könens förväntningar på varandra, vilket           

är något man ser tydligt i denna artikeln. Idealbilden på hur en kvinna förväntas att vara                

träder också fram i artikeln. Och det är mannen som förväntas att bedöma hur en kvinna ska                 

vara och se ut. Genomgående i de olika utgåvorna i tidskriften har det förekommit, vilka               

förväntningar mannen har på kvinnan samt vilken roll mannen anser kvinnan kommer att ha              

efter kriget.  

 

Freden kom äntligen maj 1945 efter sex långa och eländiga år. Länder som Finland, Norge               130

och Danmark började att återuppbyggas och glädje kring freden sammanställdes i samtliga            

artiklar från år 1945. Redan i mars 1945 fanns det en längtan och förkänsla att kriget skulle ta                  

slut, så här uttrycktes i ett av artiklarna om den kommande freden: “Men att även om kriget                 

tar slut inom den närmaste tiden, dröjer det nog länge innan vår livsmedelförsörjning återgår              

till det normala.” Kvinnorna i Sverige fram till 1945 hade slitit i hemmet och enligt Berger                131

hade kvinnornas situation från år 1930 till 1945 inte ändrats så mycket. Deras slitsamma              

arbete i hemmet hade varit detsamma. Det som märktes tydligt utifrån artiklarna som             132

fokuserade på freden, var att kvinnorna förväntades att vara tålmodiga. 

 

8. Slutdiskussion 

Som tidigare nämnt var undersökningens syfte att granska framställningen av kvinnorollen           

under beredskapstiden utifrån tidskriften Husmodern. I min granskning av kvinnorollen          

utifrån de olika teman som jag hittat i Husmodern, har jag funnit att när kriget bröt ut                 

förväntades att svenska kvinnor skulle mobilisera sig på hemmafronten, precis som de hade             

gjort under första världskriget. Larsson som hade bedrivit forskningen om kvinnors läsning i             

129 Ny kvinna- kommer en ny kvinnotyp att framgå ut kriget? Husmodern  Volym 1, nr 9:1940, s. 45. 
130 Hirdman, Lundberg och Björkman 2012, s. 367. 
131 Större köttranson. Husmodern  Volym 1, nr 10:1945, s. 14. 
132 Berger 1974, s. 137. 
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veckopressen handlade just om verklighetsflykten. Det fanns inga spår av verklighetsflykten i            

de olika artiklarna som jag har analyserat. Men det kan dock finnas en koppling till det, t.ex                 

tidskriften som jag har undersökt fungerade som en stöd för kvinnorna, för att göra deras liv                

lättsamt under svåra tider, detta tycks fungerade mer eller mindre som en tillflykt för              

kvinnorna och särskilt husmödrarna. Tidskriften Husmodern lanserade sig själv som ett           

hjälpmedel som skulle sätta igång mobiliseringen. Cornell tog upp i sin artikel, att reklam i               

tidningen Good housekeeping som hon undersökte var ett sätt att nå de amerikanska             

husmödrarna och för att sätta igång mobilisering på hemmaplanen. Vilket är också något som              

jag har funnit i mitt källmaterial. Husmodern var också en normbildande källa för             

husmödrarna i Sverige.  

 

Som tidigare nämnt fungerade tidskriften Husmodern som en rådgivare för sina läsare, där             

även tidskriften läsare kunde komma till tals. Genomgående under krigsåren präglades           

tidskriftens artiklar av olika råd och lösningar för att underlätta kvinnors liv. Husmodern som              

tidigare nämndes uppmanade kvinnor att mobilisera sig på hemmafronten. Detta är något som             

kan förknippas med Lundbergs och Cornells slutsatser. Lundberg som tog upp exemplet på             

Fru lojal, som en propaganda metod. Fru lojal nämndes dock inte i de olika utgåvorna i                

Husmodern under krigsåren. Men det skulle kunna indikeras att det finns en koppling till det.               

T.ex att kvinnor framställs som lojala både mot männen och landet. Utifrån det som framgår i                

tidskriften är att det svenska folket hade höga förväntningar på båda könen. Och det syntes               

tydligt att omständigheterna gjorde att män och kvinnor tilldelas olika roller. Likt Sturfelt             

analyser om att krig medför förändringar i människors liv och deras uppfattningar, kan detta              

förknippas med mina analyser. Det har jag har funnit är att både män och kvinnors liv under                 

beredskapstiden hade förändrats. Båda fick andra vanor och erfarenheter under kriget. Men            

skillnaden var att männens vanor förväntades att uppskattas och behållas.  

 

Männens roll var att försvara det egna landet och broderfolket Finland. De svenska kvinnorna              

förväntades att vara lika delaktiga i de olika beredskapstjänsterna som männen men kvinnor             

förväntades utföra dessa tjänster på hemmaplanen. Både yrkeskvinnor och husmödrar gjorde           

stora insatser under kriget, de tog över arbeten som tidigare hade tillhört männen och vissa               
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kvinnor ville även behålla arbeten efter kriget. Lundberg hade i sin studie betonat att under               

beredskapstiden var det för det mesta ogifta kvinnor som tog över arbeten i krigsindustrin och               

jordbruket. I min granskning av Husmodern har jag funnit att både gifta och ogifta kvinnor               

ryckte in de olika beredskapsarbeten.  

 

Jag ser en tydlig koppling mellan den tidigare forskningen i min analys av Husmodern under               

beredskapstiden. Det jag har funnit är att mannens beredskapstjänster i jämförelse med            

kvinnans ansågs mer viktigt och betydelsefullt, detta hade även Lundberg noterat i sin studie.              

Framställningen av hur manligt och kvinnligt ska vara och förväntningar på kvinnor och män              

är tydligt gestaltat i Husmodern . Förväntningar på mannen framställs utifrån den naturliga            

ordningen som Hirdman talar om i hennes genussystem, att mannen är normbärare och             

överordnad. Mannen framställs som familjeförsörjaren, vars uppgift är att inte överge           

kvinnan och barnen. Hirdman menar att kvinnan tilldelas rollen som barnaföderskan vilket            

gör att hon anses som den moderliga varelsen, och därför förväntas kvinnan ansvara för              

barnen. Att Husmodern framställer kvinnan och mannen på olika sätt ser man en tydlig              

koppling till genussystemet. Isärhållningen var också något som har framkommit i de olika             

artiklarna som jag har analyserat. Redan i början av kriget särskiljdes kvinnor från männen.              

Männen skulle kriga och försvara landet. Och Kvinnor skulle sköta ransoneringarna, sy            

snödräkter och ta hand om egna och finska flyktingbarnen. Detta var en tydlig isärhållning              

mellan könen, och ett sätt att legitimera mannen över kvinnan.  

 

Det framgår också att det fanns fler typ av kvinnligheter under beredskapstiden. Den ena som               

är den lojala husmodern och den andra som är självförsörjande kvinnan, som står utanför den               

idealtypiska ordningen. Förväntningar på yrkeskvinnor och husmödrar tycktes vara         

detsamma. Det förväntades av båda att vara delaktiga i de olika beredskapstjänsterna. Den             

kvinnorollen som dock framträdde mest var hemmafrurollen, vilket var också något som            

idealiseras. T.ex Husmödrarna i Sverige skulle identifiera sig med andra länders husmödrar            

och att yrkeskvinnorna skulle stödja husmödrarna och inte tvärtom. För att husmoder idealet             

var eftersträvat och dominerande. Husmodern som historiskt källa ger en generell bild av             

kvinnornas liv under beredskapstiden. Det kan också tolkas att tidskriften skapade en            
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idealbild på hur husmoderollen skulle efterlevas. Fåtal artiklar i tidskriften med fokus på             

kriget som jag undersökte, hade även den religiösa aspekten som utgångspunkt. Detta kan             

tyckas förknippas till idealkvinnan, den religiösa traditionella kvinnan, som förväntas ta hand            

om barnen, maken och hushållet. Något annat intressant aspekt förekom också i            

undersökningen, vilket kan bedömas som klassaspekten. T.ex hembiträdena som förväntades          

att hjälpa husmödrarna under orostiden.  

 

Jag har även funnit omförhandlingarna i genuskontraktet, vilket framkom i vissa artiklar.            

T.ex mannens delaktighet i hemmet och kvinnans delaktighet i de olika beredskapstjänsterna.            

Min granskning av kvinnorollen under beredskapstiden bekräftar också den tidigare          

forskningen, Berger och Lundbergs analyser att det förväntades av kvinnorna att återgå till             

sina roller som hemmens vårdarinnor efter kriget. Att kvinnor förväntades att återgå till sina              

vanliga roll som husmoder efter kriget, var bara en början på efterkrigstidens idealisering av              

husmoderrollen. Att göra mannen normen igen och låta honom försörja kvinnan. Här bryts             

också omförhandlingarna då kvinnor förväntas göra det de tidigare hade gjort. Ser det som ett               

sätt att hålla kvinnorna borta från männens arbeten och för att göra männen som normen.  

 

Det jag har kommit fram till är att det genomgår en förändring under beredskapstiden.              

Tidsförhållanderna gör att genuskontraktet omförhandlas. Kvinnan börjar göra det mannen          

tidigare hade gjort, kvinnan börjar arbeta med de olika yrken som tidigare tillhört männen.              

Men detta hände i andra villkor, t.ex kvinnor som deltog i de olika beredskapstjänsterna fick               

lägre betalt jämfört med männen. Kvinnor var bara en hjälp och inget annat. Bekräftar även               

tesen att kvinnans handlande går via mannen. Att kvinnor skulle inte ha fått dessa              

beredskapstjänster om inte mannen hade blivit inkallad. Därför hon, kvinnan är bara en             

ersättning, en vikarie. Mannen anses vara kvinnans innehavare, han som ska försvara, inte             

bara kvinnan utan även moderlandet och därför anses hans offringar mer hedervärda än             

kvinnans. Kvinnans plikt efter kriget är gå tillbaka till sin roll, i den naturliga ordningen, i                

hemmet. Där hon ska sköta hushållet, vara en god hustru till sin man, ta hand barnen och                 

uppfostra de som goda människor, så att det aldrig mer sker ett annat krig i världen.  
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